INVITASJON
TIL NÆRINGSLIVET

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | TORSDAG 15.SEPTEMBER

NÆRINGSLIVSINVITASJON - THE OCEAN YOUNG 22
THE OCEAN er en arena for nye oppdagelser, forbindelser og samarbeid på tvers av de ulike havnæringene, og på tvers av
næringsliv og akademia, som skal bidra til å styrke havøkonomien gjennom bærekraftig bruk av havets ressurser.
I region har vi de fremste miljøene for hav-relatert industriutvikling,
teknologiutvikling og forskning. For å kunne bidra til den nødvendige
transformasjonen for havet, fortsatt verdiskapning og nå FNs
bærekraftsmål, vil samarbeid mellom de ulike bransjene bli uvurderlig i
det neste tiåret. Målsetning er at vi sammen skal styrke havøkonomien
gjennom bærekraftig bruk av havets ressurser. OECD spår en dobling
av havnæringene og Norge vil ta sin del av den globale veksten. Men;
«A healthy ocean is a wealthy ocean», og bærekraftig utvikling og bruk
av havets ressurser er en forutsetning for denne veksten. Dette krever
omstilling og samarbeid på tvers av næringene.

også vise muligheter innen entreprenørskap og veier til en karriere
innen forskning og utdanning.
Det vil være et eget expo-område der studentene kan møte kommende
arbeidsgivere fra industri, akademia og forskningsinstitusjoner,
og avsluttes med sosialisering og servering.
STED: HØGSKULEN PÅ VESTLANDET, CAMPUS KRONSTAD
DATO: TORSDAG 15. SEPTEMBER 2022

I 2022 vil THE OCEAN ha fokus på kunnskaps-og kompetansebehovet
innen fremtidens verdiskapning i havrelaterte næringer; marin, maritim
og energi. Arrangementet, THE OCEAN YOUNG, vil primært rette seg
mot studenter.

Studentene som vil delta kommer fra hovedsakelig følgende
studieretninger: havteknologi, energiteknologi, havbruk og sjømat,
fiskehelse, data/informatikk, automasjon og elektro, maskin og marin,
fysikk og teknologi, dyphavsgeologi og økonomi/finans. Vi inviterer
både nye studenter og de som nærmer seg slutten av sin utdanning.

I programmet vil vi presentere konkrete muligheter og karriereveier,
hva industri og næringslivet ser behov for de kommende årene, og

Som deltakende bedrift får man mulighet til å komme i kontakt og nå ut til
fremtidige arbeidstakere i expo, med innlegg og på minglearrangement.

PARTNERE:

THE OCEAN YOUNG 22
CAMPUS KRONSTAD,

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

15. SEPTEMBER | 12:30 – 17:00
Arrangementet etterfølges av
servering og sosialisering

400

11

STUDIERETNINGER

STUDENTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HAVTEKNOLOGI
ENERGITEKNOLOGI
HAVBRUK OG SJØMAT
FISKEHELSE
DATA/INFORMATIKK
AUTOMASJON OG ELEKTRO
MASKIN OG MARIN
FYSIKK OG TEKNOLOGI
DYPHAVSGEOLOGI
ØKONOMI/FINANS
JUSS

PÅMELDINGSFRIST 19. AUGUST.

PROFILERINGMULIGHETER
PAKKE 1:

PAKKE 2:

PAKKE 3:

NÆRINGSPARTNER
MED INNLEGG

NÆRINGPARTNER
EXPO

GRÜNDERSELSKAP

Expo, 3x2 meter

Expo, 2x2 meter

Selskap under 5 år

6 min bedriftspresentasjon
i plenum, med fokus på
eksisterende og kommende
behov ved hensyn til
rekruttering

Kort bedriftspresentasjon
i invitasjoner/nyhetsbrev

Expo, 2x2 meter

Kort bedriftspresentasjon
i invitasjoner/nyhetsbrev

Listing i expoliste, på
nettside, i markedsføring
og på arrangementet
2 deltakere

Kort bedriftspresentasjon i
invitasjoner/nyhetsbrev
Listing i expoliste, på
nettside, i markedsføring
og på arrangementet
1 deltaker

Profilering på alle gitte flater,
i markedsføring
og på arrangementet
4 deltakere

KR: 28.000,- eks.mva

KR: 15.000,- eks.mva

KR: 5.000,- eks.mva

Kontakt: Irmelin Grønevik - Prosjektleder | irmelin@theocean.no | Mob: 922 37 093

